T-2 ÉLELMISZERTECHNOLÓGIAI TÉTELJEGYZÉK
PIAC - 5081 Szajol, Erkel Ferenc tér 4-5. hrsz. 269/4

Tsz

Megnevezés

1 Tároló állvány
2 Hulladékgyűjtő kocsi
3 Kétmedencés mosogató

4 Fali csepegtető polc
5 Fajansz kézmosó

6 Rozsdamentes kiöntő
medence
7 Munkapult alsó tároló
szekrényekkel
8 Fali tároló szekrény sor

Tulajdonság

Méret X*X*Z
[cm]
140x50x180

db

Polcváz anyaga rm. acél. Polcok anyaga: rm. acél. Polcok
száma: 4. Állítható szintezőlábak.
Rozsdamentes kivitel. Űrtartalom: 50 liter. Fedél lábpedállal
39x52x63
működő. 2 db önbeáll kerék.
Anyag: szálra csiszolt rm. acél / Medenceméret: 40x40x25. /
100x60x85
Felszereltség: hideg-meleg vizes csaptelep + szifon + leeresztő
szelep + túlfolyó cső / Felső lap besüllyesztve. / Hátsó
felhajtás: 50 mm. / Műanyag szintező lábak.

1

Anyaga: rm. acél.
100x30
Felszereltség: hideg-meleg vizes keverőcsaptelep + szifon +
kereskedelmi
leeresztő szelep. Fali papírtörölköző-tartó. Fali kézfertőtlenítő
adagoló. Pedálos hulladékgyűjtő.
Hideg-meleg vizes fali csapteleppel, légbeszívó szeleppel, gyors kereskedelmi
tömlőcsatlakozással, tömlőtartó kengyellel.

2
3

Bútorlap

1

170x60x85

2
2

3

Bútorlap. Mosogató felett alul nyitott szekrényrészben
170x30x60
csepegtetőpolccal.
Rm. acél kivitel. / Felszereltség: hideg-meleg vizes
kereskedelmi
keverőcsaptelep + szifon + leeresztő szelep. Fali papírtörölközőtartó. Fali kézfertőtlenítő adagoló. Pedálos hulladékgyűjtő.

1

10 Kétmedencés beépített
mosogató

Rm. acél / Medenceméret: 40x40x25. / Felszereltség: hideg80x48
meleg vizes csaptelep + szifon + leeresztő szelep + túlfolyó cső

1

11 Félautomata kávégép

4 különböző mennyiségű kávé beállítási lehetőség, beépített
vibrációs pumpa, beépített víztartály, teavíz és gőzcsapolás,
felső csészemelegítő. Vízlágyító berendezés ajánlott.

34x46x43

1

12 Pékáru tároló állvány
világítással
13 Pékáru pult leheletvédő
üvegezéssel

Víz és kopásálló kivitel.

170x60x210

1

Víz- és kopásálló kivitel.

170x100x120

1

14
15
16
17

kereskedelmi
Víz- és kopásálló kivitel.
kereskedelmi
Légkeveréses hűtés, mechanikus szabályozás, külső digitális
hőmérséklet kijelzés.
Elektrosztatikus szinterezés/porszórás. Biztonsági zár (két
kulccsal); polc/kalaptartó; ruhaakasztó rúd; 2 db ruhaakasztó
kampó; 1 db törülközőtartó; 1 db esernyőtartó; 100 mm-es
láb; szellőzés az ajtón lévő kopoltyúkkal; névtáblatartó.

kereskedelmi
egyedi
kereskedelmi
60x65x185

3
1
2
1

80x50x180

2

9 Beépített kézmosó

Eladó mérleg
Pénztár pult
Pénztárgép
Hűtőszekrény

18 Válaszfalas fém
öltözőszekrény (2
személyes)

2

19 Egyoldalas, háttámlás
öltözőpad

Ülőpadba süllyesztett csavarok; az ülőlap és háttámla natúr
100x36x160
lakkozott fenyőléc; ruhaakasztó kampók; porfestett acéllábak.

2

20 Takarító eszköz és
tisztítószer tároló
szekrény

Felületkezelt. Biztonsági zár (két kulccsal), 4 db polc és magas
seprűtároló rekesz.

4
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Tsz

Megnevezés

Tulajdonság

Méret X*X*Z
db
[cm]
42x63,5x76,5
1
(platóméret:42x51
)
60x65x185
1

21 Raktári mérleg

Méréshatár: 150kg/50g; Funkciók: Be/Ki, Nulla, Tára, Átlag;
Rozsdamentes plató

22 Hűtőszekrény

Légkeveréses hűtés, mechanikus szabályozás, külső digitális
hőmérséklet kijelzés.
Légkeveréses hűtés, mechanikus szabályozás, külső digitális
60x65x185
hőmérséklet kijelzés.
Anyag: szálra csiszolt rm. acél / Medenceméret: 60x50x30. /
140x70x85
Felszereltség: hideg-meleg vizes csaptelep + flexibilis kézi
zuhany rögzítő kengyellel + szifon + leeresztő szelep + túlfolyó
cső / Alsó polccal. / Felső lap besüllyesztve. / Hátsó felhajtás:
50 mm. / Műanyag szintező lábak. / A mosogató EPH
érintésvédelmi csavarral van ellátva a hátsó lábon.

23 Hűtőszekrény
24 Kétmedencés mosogató

25 Fali csepegtető polc
26 Húsvágó tőke
27 Húsbontó asztal
28 Munkapult beépített
kézmosóval
29 Fali tároló polc
30 Asztali húsőrlő gép

31 Hűtőpult leheletvédő
üvegezéssel alsó hűtött
tároló fiókkal
32 Pénztárpult
33 Fali vízvételi pont
34 Műanyag, fedeles
hulladéktároló 2 db
kerékkel
35 Fajansz kézmosó

Anyaga: rm. acél.
Állítható és rögzíthető rm. lábak. A cserélhető tőkefej 10 cm
vastag, polipropilén vágólap.
három oldali perem, alsó polc, levehető polipropilén vágólap
(1500x300x30 mm méretű )
Rm. acél kivitel, hátsó felhajtással, műanyag szintező lábakkal.

1
1

140x30
60x60x90

1
1

150x70x85

1

110x60x85

1

Anyaga: rm. acél.
110x30
Rozsdamentes kivitel. Teljesítmény: ~200 kg/óra. Lyuktárcsa
32x59x50
méret: 4,5 mm. Változtatható forgásirány. Önélező késekkel és
tárcsákkal.
Víz- és kopásálló kivitel.
120x100x120

1
1

Víz- és kopásálló kivitel.
60x100x90
Tömlővéges, légbeszívó szelepes, kézi keverőszeleppel ellátott kereskedelmi
vízvételi pont + fali tömlőtartó kengyel
240 literes

1
1

Felszereltség: hideg-meleg vizes keverőcsaptelep + szifon +
kereskedelmi
leeresztő szelep. Fali papírtörölköző-tartó. Fali kézfertőtlenítő
adagoló. Pedálos hulladékgyűjtő.

1

2

3
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